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WAT IS 
THE ROTARY FOUNDATION?

GOEDEDOELENORGANISATIE VAN ALLE ROTARIANS WERELDWIJD



The Rotary Foundation ondersteunt 
Rotary in het vervullen van hun geza-
menlijke missie: het bevorderen van 

internationaal begrip en vrede door 
het uitvoeren van internationale en 
lokale programma’s van humanitaire 

en educatieve aard. 
De projecten die met bijdragen van 
TRF gerealiseerd worden, zijn 
altijd bedacht en uitgevoerd door 
 Rotarians. Velen zijn actief om 
verspreid over de wereld allerlei 
serviceprojecten, binnen de afgespro-
ken doelstellingen, op te zetten en tot 
succesvolle uitvoering te brengen.

Een belangrijk humanitair project 
van TRF is de bestrijding van polio. 
Met het programma ‘End Polio Now’ 
wordt beoogd om de wereld in 2018 
poliovrij te verklaren. Inmiddels zijn 
meer dan 2 miljard kinderen in 122 
landen geïmmuniseerd.

The Rotary Foundation richt zich 
boven dien op jongeren en educatie, 
met onder meer onderwijsprogram-
ma’s en beurzen voor studenten. 
 Rotary World Peace Fellowships 
bieden geselecteerde academici een 
masteropleiding op het gebied van 
vrede en confl ictbeheersing aan een 
van de zes Rotary Peace Centers. 
 Inmiddels zijn meer dan 900 afge-
studeerde Peace Fellows actief bij 
onder meer overheden, non-profi t-
organisaties, de Wereldbank en de 
Verenigde Naties. 

The Rotary Foundation (TRF) is de goededoelen organisatie 
van alle Rotarians wereldwijd. Het is één van de grootste 
non-gouvernementele organisaties ter wereld, zowel in 
reikwijdte als in begroting (meer dan 260 miljoen dollar 
per jaar). 

The Rotary Foundation maakt gebruik van het uitgebrei-
de netwerk van Rotarians voor het bijeenbrengen van 

fondsen en het uitvoeren van projecten. Ruim 199 miljoen 
dollar van de bijdragen is afkomstig van Rotarians. 

The Rotary Foundation staat op de vijfde plek ( Charity 
 Navigator) van ’s werelds beste en meest bekende 
non-profi torganisaties. Deze score dankt de Foundation 
onder meer aan haar effectiviteit, transparantie en lage 
overhead als vrijwilligersorganisatie.

THE ROTARY FOUNDATION: 
EEN VAN DE GROOTSTE GOEDEDOELENORGANISATIES TER WERELD

THE ROTARY FOUNDATION: ALLE PROJECTEN VAN EN DOOR ROTARIANS
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100 JAAR JONG 

1917: The Rotary Foundation wordt opgericht als een  ‘endowment 
fund’ (dotatiefonds) door Arch Klumph, de zesde president van Rotary 
International (RI) met als doel ‘doing good in the world’, de missie (en 
het motto) die nog altijd opgaat.  

1928: op de Conventie krijgt de stichting zijn  huidige naam.

1929: de Foundation doneert zijn eerste gift van  vijfhonderd dollar 
aan de Society for Crippled Children (nu: Easter Seals).

1947: het eerste programma treedt in werking: de  Fellowships for 
Advance Study (nu: Ambassadorial Scholarships).

1965-66: drie nieuwe programma’s gaan van start: Group Study 
Exchange, Awards for Technical Training en Grants for Activities in 
Keeping with the Objective of The Rotary Foundation. Deze laatste 
wordt later omgedoopt in Matching Grants.

1978: TRF introduceert de 3-H Grants (Health, Hunger and 
 Humanity) die het project  fi nancieel ondersteunen om zes miljoen 
kinderen in de Filippijnen tegen polio in te enten.  

1983: TRF wordt omgezet in een ‘not-for-profi t  corporation’, volgens 
de wetgeving van de staat Illinois in de VS. 

1985: ‘End Polio Now’ wordt gelanceerd om polio wereldwijd uit te 
bannen.

1987-88: de eerste Peace Forums leiden tot de Rotary Peace 
 Fellowships. 

2013: met een vernieuwd systeem van (district- en global) grants kan 
elke Rotarian meer (fi nanciële) ondersteuning krijgen om lokaal en 
internationaal hulp te bieden. 

2017: het honderdjarig bestaan van TRF wordt wereldwijd gepast 
gevierd en op de RI Conventie in Atlana feestelijk afgesloten.

De eerste gift van de 

Foundation ging naar 

de Society for Crippled 

Children, opgericht door 

Rotarian Edgar Allen 

(voorste rij, derde van 

links). Rechts naast hem 

Rotary’s oprichter Paul 

Harris

  END POLIO NOW: 
GROOTSTE PROJECT VAN THE ROTARY 
FOUNDATION

End Polio Now is het enige Rotary-project dat door alle leden 
wereldwijd (in meer of mindere mate) gesteund wordt. Het is 
bovendien het grootste goede doel van The Rotary Foundation. 
Sinds een aantal jaar neemt ook een wisselend samengesteld 
team van Nederlandse vrijwilligers deel aan de National Im-
munization Days in India om te helpen bij het vaccineren tegen 
polio.

De verwachting is dat polio in 2018 is uitgeroeid. Inmiddels 
heeft Rotary meer dan anderhalf miljard dollar bijgedragen aan 
End Polio Now. Bij aanvang van de actie waren er jaarlijks naar 
schatting 350.000 gevallen van polio, in 2015 werden 74 geval-
len van polio gemeld (een afname van 99,9 procent). 

 MEER LEZEN

•  Alle informatie over de zes Rotary Peace Centers en het Peace 
Fellowship op www.rotary.org/peace-fellowships

• Alles over End Polio Now op www.endpolio.org
•   Check de plaats van TRF op de Charity Navigator op 

www.charitynavigator.org (kies onder ‘Top Ten Lists’ de 
optie ‘10 of the Best Charities Everyone’s Heard Of’)
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1VREDE EN CONFLICTBEHEERSING

Peace Fellows zetten vredesgolf in beweging
Rob Sijstermans (werkzaam als Expert Security and Justice bij Cordaid) volgde 
als Peace Fellow een studie aan het Rotary Peace Center in Bradford. Hij leerde 
veel over veiligheid en confl ictbeheersing in relatie tot ontwikkelingssamen-
werking en bouwde een internationaal netwerk op. ‘Eff ectief werken aan vrede 
en conlictbeheersing vergt diepgravende kennis. Dankzij de opgedane kennis 
kan ik een programma opzetten dat de situatie van 150 mensen in een dorp 
verbetert. Wat kunnen de inmiddels bijna duizend Peace Fellows dan wel 
niet teweeg brengen? Peace Fellows zetten een golf van vrede en veiligheid in 
 beweging die gebaseerd is op kennis en kennissen.’

2GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND

Bevallingskamers verbeterd
In het grootste kinderziekenhuis van Moldavië ( 8000 bevallingen per 
jaar) heeft RC Haarlemmermeer met RC Chisinau Cosmopolitan uit 
 Moldavië en in samenwerking met Stichting Urgenta uit Houten, een 
 zuurstof- en perslucht systeem aangelegd op operatiekamers, bevallings-
kamers en intensive care-kamers waardoor de kwaliteit van zorg voor 
moeder en kind verhoogd is.
De kosten bedroegen 137.000 euro. Dit bedrag werd deels bijeen-
gebracht door de beide Rotaryclubs (8000 euro), die ook een global grant 
 verwierven van 27.000 euro. Daarnaast droegen 8 sponsoren en het 
 ziekenhuis (33.000 euro) het resterende bedrag bij.

3PREVENTIE EN BEHANDELING VAN ZIEKTEN

Nieuwste prothesemeting
Hink-Stap-Sprong: zo noemt RC Groningen-West het project (sinds 1986) dat zich 
richt op het verzachten van de gevolgen van polio. Alle jaren is de focus vooral gericht 
op een ziekenhuis in Surabaya (Indonesië). Instrumentmakers werden naar Groningen 
gehaald voor een scholing op het vlak van orthopedische hulpmiddelen. Vervolgens 
gingen  Nederlandse specialisten naar Indonesië om er een orthopedische werkplaats in 
te richten. Een grote wens bleef computergestuurde apparatuur voor het beter kunnen 
aanmeten van orthesen en prothesen. Mede dankzij een global grant is 38.000 dollar 
vergaard.

DE 6 FOCUSGEBIEDEN
THE ROTARY FOUNDATION RICHT HAAR PROJECTEN OP ZES FOCUSGEBIEDEN: 

 MEER LEZEN

•  Alle informatie over de zes focusgebieden van TRF:  www.rotary.org/areas-focus 
(en download de Rotary’s Areas of Focus guide (PDF)

Ook in ziekenhuis Nigeria werd via TRF apparatuur 

aangeschaft om onder meer zuigelingen te wegen
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5WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN

2000 Watertanks
Het meest succesvolle TRF-project van een Hollandse club komt uit RC Hoorn. De club 
werkt al sinds 2004 jaar samen met RC Nakura in Kenia aan het 6T-project:

1 Tanks: 10.000 liter watertanks 4 Table Banking: microfi nanciering
2 Trees: 100 boompjes per tank 5 Training en Teaching: informatie en workshops
3 Toilets: een eigen toilet (hygiëne) 6 Transformation: verandering

RC Delft-Koningsveld, RC Tiel (met fi nanciële steun uit het hele district), RC Weesp 
 Vechtstreek-Noord en RC Sloterdijk sloten zich bij het project aan. Al meer dan 
 tweeduizend watertanken waarin het regenwater wordt opgevangen, zijn naast huizen 
in de omgeving van Nakura geplaatst. De totale som van sponsorbijdragen en grants 
(512.000 euro) was goed voor ruim een miljoen euro aan  projectkosten. 
Hans van Leerdam (RC Hoorn): ‘Als je ergens goed in bent, ga je ermee door zodat het 
project meer eff ect heeft.’ Het veilige drinkwater levert een gezonder leven op én meer 
tijd voor school en andere activiteiten omdat het water niet meer van ver gehaald hoeft te 
worden. www.water4kenia.com

6ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING

Schoonheidssalon voor Esther
De opbrengst (2000 euro) van de wijnproeverij die RC Rijswijk 3-Vliet 
jaarlijks organiseert, werd aangevuld met een district grant zodat een 
bedrag van 4500 euro naar Stichting Wakibi overgemaakt kon worden. De 
stichting verstrekt micro-kredieten, kleine leningen om ondernemende 
mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Van de eerste elf projec-
ten is inmiddels meer dan 2500 euro terug betaald. Dit bedrag wordt op-
nieuw ingezet. Isidro in Paraguay kan inmiddels zijn taxi repareren, Carla 
in Bolivia breidt haar administratiekantoor uit, Umaru in Sierra Leone kan 
voedsel en andere waren aanschaff en om een winkeltje te beginnen, Joy 
in Oeganda wordt ondersteund met de aanschaf van benodigdheden voor 
haar te openen restaurant, Esther in Kenia kan haar schoonheidssalon 
opstarten en Blanco Paulina in Ecuador, Maria Chona in de Filippijnen en 
Chafi ka in Libanon hebben hun voedselstalletje of winkel geopend.

4BASISONDERWIJS EN ALFABETISERING

5 Jaar goed onderwijs voor 45 scholieren 
45.000 Euro bracht RC Groningen-Oost bijeen en met 
de verdubbelaars werd een investering van twee ton 
bereikt voor vijf jaar goed onderwijs voor 45 kansarme 
scholieren in Nepal. Een Groninger clublid kwam al 
bergwandelend op het idee. Hij zag dat de extraatjes 
die westerlingen meebrachten, steeds aan de neus van 
de niet Engels sprekende dragers voorbijgingen. Voor 
hun kansarme kinderen werd de Stichting Sathiko Sath 
opgericht. In ons land zorgt deze voor fondsenwerving, 
aan de Nepalese kant is men zelf verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het beleid. Leden van RC Jawalakhel 
(voor TRF tevens de host club) helpen daarbij. Ook de 
Duitse contactclub sloot zich aan. www.sathikosath.nl

Yvette Hiemstra (RC Hoorn) bij een 

tank die niet te snel mag drogen
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Rotaryclubs kunnen bij TRF een zogenaamde grant aanvragen om extra 
geld voor hun project te verkrijgen. Hiervoor zijn strikte criteria opgesteld. 
Alle projecten, studiebeurzen (scholarships) en Vocational Training Teams 
die  gefi nancierd worden door middel van grants, moeten gericht zijn op 
doel stellingen binnen één of meer van de zes focusgebieden en substan-
tiële,  meetbare resultaten behalen. De grants worden bekostigd uit het 
Annual Fund (zie pagina 10).

GEEF JE PROJECT MEER 

 GRANT AANVRAGEN

Het aanvragen van een grant, vindt sinds een aantal jaar volledig online plaats. De leden 
van de Districts Rotary Foundation Commissie kunnen clubs vanaf het begin begeleiden 
in dit online proces. Dit voorkomt ‘fouten’ in het aanvraagprocedure en vergroot de 
kans op succes aanzienlijk. Neem contact op met de eigen districtscommissie als je club 
overweegt om een grant bij TRF aan te vragen.

1 DISTRICT GRANT

Een district grant geeft een club of 
district fi nanciële ondersteuning om 
lokale en internationale projecten 
uit te voeren. Het is een zogenaamde 
block grant: het district vraagt de 
grant in één keer aan en verdeelt 
deze onder de aanvragende clubs 
conform de vooraf ingediende 
 begrotingen. De eisen ten aanzien 
van de verslaglegging zijn minder 
strikt dan bij een global grant. 

Districten kunnen per jaar een 
bedrag tot vijftig procent van hun 
District Designated Fund (DDF) 
aanvragen. In het algemeen is de 
bijdrage aan een project vanuit een 
district grant beperkt. 

Door de lage drempel komen bij 
het district relatief veel aanvragen 
binnen om van de district grant 
gebruik te maken. Het beschikbare 
geld wordt zo eerlijk mogelijk onder 
de aanvragers verdeeld.

2 GLOBAL GRANT

Een global grant biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan strategisch 
 gerichte activiteiten met een aanzienlijke draagwijdte. Met deze grants 
 worden de grotere, internationale humanitaire projecten gefi nancierd. Ook de 
 Vocational Training Teams en studiebeurzen die duurzame, meetbare resultaten 
opleveren en in één of meer van de focusgebieden vallen, kunnen met de grant 
gefi nancierd worden. 

Deze fi nanciële bijdrage van The Rotary Foundation bestaat uit minimaal 
15.000 tot maximaal 200.000 dollar. Het toegekende DDF-bedrag wordt met 
honderd procent gematcht en de eigen bijdragen worden met vijftig procent 
gematcht.

Global grants moeten gesponsord worden door twee clubs of districten: een host 
partner in het land waar de activiteit plaatsvindt en een internationale partner 
buiten dat land. De projecten gefi nancierd door deze grants moeten bovendien 
duurzaam van aard zijn. Oftewel een blijvend resultaat hebben, lang nadat 
de fi nanciering is afgerond en er een einde is gekomen aan de rol van Rotary 
in het project. Er worden zoveel mogelijk mensen geholpen; het milieu en de 
lokale cultuur worden gerespecteerd en ‘grass roots’-organisaties zoals Rotary 
 Community Corps worden erbij betrokken; er wordt inbreng gevraagd van de 
lokale gemeenschap en geleerde lessen worden doorgegeven.

Met global grants worden studenten en anderen ook voorbereid om bij te 
dragen aan nieuwe en innovatieve methoden op gebieden gerelateerd aan 
een  focusgebied. Bij het ontwikkelen van nieuwe projecten dienen clubs en 
 districten de nadruk te leggen op opleiding en uitwisseling van informatie, zodat 
gemeenschappen goede resultaten kunnen blijven behalen en zelf problemen 
kunnen oplossen.

GRANT AANVRAGEN? Neem contact op met de grant coördinator van het district 
voor ondersteuning en advies (namen en contactinformatie zie LeAd)

Er zijn twee soorten grants:

6 THE ROTARY FOUNDATION



IMPACT MET EEN GRANT

  MET GRANT VAN 4000 
NAAR 78.000 DOLLAR

RC Amsterdam-Nieuwendam wilde een programma 
opzetten waarin 24 vissers- en stammenscholen 
aan de afgelegen oostkust van India voorzien 
zouden worden van solarcomputers met innova-
tieve Engelse software. Maar… men had slechts 
vierduizend dollar in kas. De route om hier 78.000 
dollar van te maken, bleek als volgt:

A Clubniveau
 RC Amsterdam-Nieuwendam $ 4.000*
 RC Minerva  $   3.000
 Stichting Rotary Inter-Adam $    4.000
 Belgische zusterclub $   6.000
 Engelse zusterclub $   3.000
  $ 20.000
B Districtsniveau
 District Designated Fund (DDF)
 Nederland, Engeland en België  $ 14.000
 India $ 10.000
  $ 24.000
C Naar de VS    
 Vermeerdering clubbijdragen: 
 50% x 20.000 (A)  $  10.000
 Vermeerdering districtniveau: 
 100 % x 24.000 (B) $   24.000
  $ 34.000
   
 $ 78.000 
*Afgeronde bedragen in dollars

3x Succesvol grant verkrijgen 
De crux is te zorgen dat op districtsniveau de ‘DDF’ wordt 
binnengehaald. Want dit bedrag wordt vervolgens met 
honderd procent verdubbeld. 

Alles wat je nodig hebt, is: 

1 een goed programma

2  een goede buitenlandse partner die werkt met mail 
en liefst ook skype

3 bij de eigen club: iemand die het dossier voert. 

 MEER LEZEN

• Over grants: www.rotary.org/apply-grants

De nieuwe computer, aangeschaft door RC Amsterdam-Nieuwendam 

en andere clubs (waarbij het is bedrag vermeerderd met een grant), 

wordt getest door de schoolkinderen in een van de afgelegen dorpen 

aan de oostkust van India
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 WAARDERING VOOR ACTIEVE INZET

The Rotary Foundation biedt diverse mogelijkheden om 
mensen (al dan niet Rotarians) die zich actief inzetten voor de 
 Foundation, te erkennen door hen bijvoorbeeld te benoemen als 
Paul Harris Fellow. 
Lees meer over de diverse mogelijkheden in de ‘TRF Reference 
 Guide’, te downloaden op www.rotary.org/en/document/ 
rotary-foundation-reference-guide 

Een belangrijk verschil tussen de leden van de RI-Board en 
de Board of Trustees, is dat de eerste groep wordt gekozen 
en de tweede groep benoemd wordt. Bij het benoemen van 
de vijftien Trustees wordt gekeken naar een min of meer 
evenwichtige vertegenwoordiging van het aantal leden uit 
de geografi sche gebieden waar Rotary actief is. 

De corporate member van TRF benoemt jaarlijks de 
 bestuurders van TRF als opvolgers van aftredende 
 Trustees en om eventueel tussentijds ontstane vacatures 
op te vullen. De bestuurders worden voor een periode 
van vier jaar gekozen, de voorzitter (Trustee Chair) voor 
één jaar. In de praktijk nomineert de RI President Elect 
jaarlijks Trustees, die vervolgens door de Board van Rotary 
International benoemd worden in het jaar voordat ze 
zullen aantreden. Een Trustee wordt genomineerd op basis 
van verdiensten (binnen en buiten Rotary) en relevante 
ervaring.

De Trustees, elk met een eigen aandachtsgebied, waken als 
‘rentmeesters’ over de subsidies en programma’s van TRF. 
Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid om de subsidies 
integer in te zetten bij de juiste programma’s (passend in 
een van de zes focusgebieden), ook bij de districten, clubs 
en Rotarians.

* Volgens de wetgeving van de staat Illinois in de VS

STRUCTUUR  INTERNATIONAAL EN IN DISTRICT

The Rotary Foundation is een ‘not-for-profi t  corporation’* met één ‘corporate member’: Rotary International. Zowel in het 
bestuur (Board) van  Rotary International als in het bestuur van The Rotary  Foundation (Board of Trustees) hebben  uitsluitend 
Rotarians uit alle continenten waar Rotary actief is, zitting. 
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Altijd een TRF-deskundige in de buurt 
In elk district is een Districts Rotary Foundation 
 Commissie actief, die vaak onder leiding staat van een 
oud- gouverneur of een andere Rotarian met een passie 
voor TRF. Binnen deze districtscommissie zijn de ver-
schillende aandachtsvelden belegd bij subcommissies als 
polio, global grants en district grants of het ’stewardship’ 
comité. Dit comité helpt projectcommissies van clubs bij 
het juist rapporteren van een grant.

De clubvoorzitter stelt voor zaken die TRF betreff en, een 
club commissaris aan. 

In LeAd zijn de namen en contactgegevens van deze 
clubcommissarissen (kijk bij de club zelf) en de Districts 
Rotary  Foundation  Commissie (zie ‘district’ en vervolgens 
‘commissie’) terug te vinden. Er bevindt zich dus altijd 
een TRF-deskundige in de buurt.

 MEER LEZEN

•  Ontmoet de huidige Board of Trustees op 
rotary.org/myrotary/en/trustees

WHO WE ARE

1,209,491 
ROTARIANS

187,864 
ROTARACTORS (AGES 18-30)

8,520 
ROTARY COMMUNITY CORPS

535 
ROTARY DISTRICTS

35,114 
ROTARY CLUBS 

8,168 
ROTARACT CLUBS

WHERE WE ARE

North America 
and the Caribbean  

359,667

Central and 
South America 

95,997

North Asia 
(including Japan 
and Korea)  

147,886
Australia, Philippines, 
and Pacifi c Realm  

61,190

South and Southeast 
Asia (including India)   

197,390

Europe 

310,916

Africa and 
Southwest Asia  

36,445

Figures as of 1 July 2015
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  350 MILJOEN DOLLAR EXTRA 
END POLIO NOW

Van 2013 tot 2018 belandt elke dollar die een Rotarian aan End 
Polio Now doneert (tot 35 miljoen dollar per jaar), in de ‘ver-
dubbelaar’ van de Bill & Melinda Gates Foundation. Deze dollar 
wordt door de Gates Foundation gematcht met twee dollar 
waardoor drie dollar beschikbaar komt voor End Polio Now.In 
2018 zal op deze manier in vijf jaar tijd 525 miljoen dollar aan 
de bestrijding van polio ten goede komen. 

  OOK IN TRANSPARANTIE 
NUMMER 5 VAN DE WERELD

The Rotary Foundation dankt haar vijfde plek in de lijst 
van ‘s werelds beste non-profi torganisaties, mede aan 
haar grote mate van transparantie. Meer informatie over 
TRF en haar bezigheden op: 
www.rotary.nl/foundation/watisrotaryfoundation; 
www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation

Het TRF Jaarverslag is terug te vinden op 
www.rotary.org/annualreport/2014-15

DRIE FONDSEN

De drie fondsen van TRF waaraan bijgedragen kan 
 worden, zijn in het leven geroepen om recht te doen aan 
de diverse wensen van donateurs. TRF is een door de 
 Nederlandse belastingdienst erkend ANBI goed doel, 
donaties komen daarom in aanmerking voor aftrek bij de 
jaarlijkse belastingaangifte.

1 Polio Plus Fund
Het doel van het Polio Plus Fund is het voeren van de 
eindstrijd tegen polio. Rotarians en vele anderen, waarvan 
de belangrijkste zonder twijfel de Bill & Melinda Gates 
Foundation is, doneren aan dit fonds.

2 Endowment Fund
Het Endowment Fund wordt vooral gevoed vanuit legaten. 
Rotarians nemen TRF als begunstigde op in hun testament 
en bij overlijden valt het legaat aan TRF toe. In de voor-
waarden van het ‘endowed fund’ kan de legator aangeven 
welk goed doel met de opbrengsten van het geld onder-
steund moet worden. De hoofdsom blijft ‘eeuwig’ intact, 
het rendement ervan wordt ‘eeuwig’ uitgegeven.

3 Annual Fund
Het vermogen van het Annual Fund, grotendeels op-
gebouwd door de jaarlijkse donaties van alle Rotarians 
wereldwijd, omvat het totaal van de donaties aan dit fonds 
van de laatste drie Rotaryjaren. Het merendeel van de 
donaties is niet met een bepaald doel geoormerkt en wordt 
ingezet ten behoeve van grants, waarmee projecten van 
Rotarians ondersteund worden.

BIJDRAGES AAN TRF 2014-2015
(in milljoenen)

Annual Fund — SHARE  $123
PolioPlus Fund  $98

Endowment Fund  
$20

Other funds  
$10

Grant cash 
and areas of 
focus  $18

YOUR DONATION

$35
MILLION  

BILL & MELINDA 
GATES FOUNDATION 

$70
MILLION

TOTAL ANNUAL CONTRIBUTION

 
$105

MILLION
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 TRF IN JE NALATENSCHAP

‘Na twee keer een reis gemaakt te hebben met het Polio-team naar India, besloot ik 
mijn schenkingen meer te richten op Rotary-projecten. Op een Foundation-bijeen-
komst hoorde ik over de mogelijkheid een schenking op te nemen in je testament. 
Inmiddels heb ik vastgelegd dat een bepaald percentage van mijn nalatenschap naar 
TRF-projecten gaat met als focusgebied ‘Basisonderwijs en alfabetisering’.
Ik heb zeven gezonde kleinkinderen die al twee talen spreken en dagelijks educatie 
ontvangen. De wereld ligt aan hun voeten. Kinderen uit de sloppenwijken liggen aan 
de voeten van de wereld. Elke bijdrage, persoonlijk, in je nalatenschap of beide, maakt 
voor hen een wereld van verschil. Het verschil om in een sloppenwijk op te groeien of 
te leren lezen en schrijven, naar school te kunnen en later je eigen bedrijfje te hebben.’

Marion van den Brink 

(RC Op Seyst te Zeist)

100% NAAR GOEDE DOEL

De goededoelenorganisatie van ons allen, Rotarians wereldwijd, wordt 
 fi nancieel ondersteund door  Rotarians die zelf of via de club aan TRF doneren. 
Daarnaast ontvangt TRF grote, projectgebonden  bijdragen van bijvoorbeeld de 
Bill & Melinda Gates Foundation. 

Het totaal aan activa van TRF en RI bedraagt meer dan 1 miljard dollar*. 
Het aandeel van TRF wordt gevormd door de optelling van het Polio Plus Fund 
(127 miljoen dollar), het  Endowment Fund (337 miljoen dollar) en het Annual 
Fund (464 miljoen dollar). De doelen waar dit gehele vermogen naartoe gaat, 
liggen dus al vast. 
Het uitgangspunt van de  Foundation is dat (tenminste) 100 procent van de 
donaties ten goede komt aan het goede doel. TRF heeft een vernuftige werkwijze 
ontwikkeld om dit mogelijk te maken: het zogenaamde  SHARE-systeem van het 
 Annual Fund. Met dit systeem worden donaties omgezet in fi nanciële onder-
steuning van projecten in de vorm van grants. Donaties gedaan in enig Rotary-
jaar komen drie jaar later  beschikbaar voor grants. Tijdens deze pauze van drie 
jaar kunnen Rotarians projecten bedenken en voorbereiden op basis van de 
hoeveelheid geld die over drie jaar,  wanneer het project tot uit voering komt, be-
schikbaar zal zijn (in de vorm van grants). De pauze stelt TRF bovendien in staat 
de gedoneerde gelden te beleggen. Het resultaat van deze beleggingen gebruikt 
zij om enerzijds te voorzien in de kosten die TRF noodzakelijkerwijs maakt en 
 anderzijds om de operationele reserve op een verantwoord peil te houden. Deze 
operationele reserve waarborgt een continue bedrijfs voering.

*  Uit gecombineerd jaarverslag RI en TRF 2014-2015

ELKE ROTARIAN 
100 DOLLAR PER JAAR

Elke Rotarian draagt op basis van 
vrijwilligheid per jaar een bedrag af 
aan het Annual Fund van The Rotary 
Foundation. Maar liefst 199 miljoen 
dollar van de in totaal 269 miljoen 
dollar (2014-2015) aan jaarlijkse 
bijdragen aan het TRF, is afkomstig 
van Rotarians. In Nederland wordt 
de laatste jaren slechts bescheiden 
bijgedragen. Gemiddeld draagt een 
Rotarian wereldwijd 100 dollar 
per jaar af aan het Annual Fund, in 
 Nederland ligt de bijdrage gemiddeld 
op een kleine 35 dollar per clublid.

Met het Every Rotarian Every Year 
(EREY)-initiatief wil The Rotary 
Foundation bereiken dat het Annual 
Fund over een min of meer  stabiele 
bron van inkomsten beschikt. Op 
alle Rotarians wordt een appèl 
gedaan om jaarlijks honderd dollar 
bij te dragen aan het Annual Fund. 
De jaarlijks terugkerende donatie 
is onmisbaar om de belangrijke 
 projecten die door Rotarians bedacht 
en uitgevoerd worden, door  middel 
van grants te kunnen (blijven) 
 ondersteunen.

 MEER LEZEN

•  Bill & Melinda Gates Foundation: www.gatesfoundation.org
•  The Rotary Foundation in je testament? Meer informatie bij de TRF-districtscommissaris 

(zie LeAd) of kijk op www.rotary.org/bequest
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MAAK HET VERSCHIL MET 
THE ROTARY FOUNDATION

Het Rotary Scholarship-programma van TRF biedt jaarlijks  vierhonderd getalenteerde studenten de kans om een  internationale 

master opleiding te  volgen. In Delft sponsort The Rotary  Foundation tien studenten die de studie water management volgen. 

Daarnaast ondersteunt het programma drie buitenlandse Master of Science-studenten in Leiden en  Rotterdam en een  Nederlandse 

 student in Cambridge. Veelbelovende jonge mensen die mede dankzij The Rotary  Foundation het verschil gaan maken.

‘The Rotary Foundation’ is een uitgave van Stichting Rotary Administratie Nederland I Amstel 266, 1017 AM Amsterdam
Tel.: 088  - 5 666 333 I www.rotary.nl I Tekst: Marjoleine Tel I M.m.v. Carol Govers (Regional Rotary Foundation Coördinator 2014-2015) 
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